
 

 

 

 ירושלים מכללה אקדמית להנדסה יאליאגודת הסטודנטים של עזר -תקנון הגרלה 
 לממלאי סקר הערכת הוראה תשע"ז

 
)"המכללה"( בשיתוף אגודת הסטודנטים של  ירושלים עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה .א

 .)"הסקר"( ע"זסמסטר א' תש עורכת סקר הערכת הוראההמכללה )"אגודת הסטודנטים"( 
 .29/01/2017 -ל 10/01/2017בין התאריכים  הסקר יערך .ב
שבה  הסקר מלאיעל קיום הגרלה נושאת פרסים בין מ תהיה אחראיתאגודת הסטודנטים  .ג

 יוגרלו הפרסים הבאים:
 
  טיסה הלוך ושוב לאמסטרדםכרטיס  .1

כרטיס הטיסה יוזמן בחברת שכר או בחברה אחרת, לפי שיקול דעת האגודה, בעלות 
 . שיתואם עם הזוכה בפרס ארה"ב ובלו"ז $500 א תעלה על של

בקורסים אליהם הם רשומים  לכל המשובים מלא באופן ושיענהסטודנטים בין יוגרל 
 נ.ז. בסמסטר א' בתשע"ז.  10ואשר רשומים ללפחות 

 
  לשני לילות בצימר"שאפו לצימר" )של חברת קשרים פלוס( אירוח  ישוברשני  .2

בקורסים אליהם  משוביםכל המ לפחות 75%-ל מלאבאופן  ושיענהסטודנטים יוגרל בין 
 הם רשומים בסמסטר א' בתשע"ז.

 
 "בילוי זוגי פלוס" של חברת קשרים פלוסשוברי  10 .3

 ., קולנוע ועודבמסעדהאו צהרים זוגית ארוחת בוקר כגון  הכולל בילוי בוקר או ערב
בקורסים אליהם  המשוביםכל מ לפחות 50%-ל מלאבאופן  ושיענהסטודנטים בין יוגרל 

 הם רשומים בסמסטר א' תשע"ז.
 
למרצה ומילוי משוב למתרגל. מילוי משוב רק מילוי משוב מלא בקורס יכלול מילוי משוב  .ד

 ממשוב לצרכי ההגרלה כאמור. 50%למרצה או רק למתרגל יחשב כמילוי 
 הינו בהתאם לתנאי השימוש של חברת קשרים פלוס.  המתנה השימוש בשוברי .ה
 בלבד. הסטודנטים  תהסקר שהם חברי אגודממלאי זכאים להשתתף בהגרלה  .ו
 אינם רשאים להשתתף בהגרלה. האגודהעובדי  .ז
הסטודנטים המשתתפים במילוי הסקר, ההגרלה תבוצע על ידי בחירה אקראית מבין  .ח

  וכמפורט בסעיף ד' לעיל, תוך שימוש במערכת המידע של המכללה.
משתתף בסקר לא יוכל לקבל יותר מפרס אחד בהגרלה ויקבל את הפרס היקר יותר לפי  .ט

 הדירוג בסעיף ג' לעיל.
דחיה בסיום ביצוע . המפורט לעיל ממועד סיום ביצוע הסקר ימים  5תיערך עד  ההגרלה .י

 הסקר תדחה את מועד ההגרלה בהתאם.
וחשב המכללה  , נציג מנהל סטודנטיםיו"ר אגודת הסטודנטיםההגרלה תיערך בפיקוח  .יא

כל תתועד בפרוטוקול שיחתם ע"י שיפקחו על תקינות ההגרלה. ההגרלה )"וועדת הפיקוח"( 
כוללת הורות על ביצוע הגרלה חוזרת וועדת הפיקוח תהיה רשאית לחברי וועדת הפיקוח. 

 .ת הפיקוחאו חלקית, במקרה של הגרלה לא תקינה, על פי שיקול דעת חברי וועד
רשמי של האגודה, בעמוד הפייסבוק הרסמו בעמוד הפייסבוק ויפבפרסים הזוכים שמות  .יב

 רשמי של המכללה ובתחנת המידע.ה
במייל לא ובטלפון ע"י האגודה מסודרת על מועד חלוקת הפרסים תימסר לזוכים  הודעה .יג

 .של האגודה ותפורסם בעמוד הרשמי בפייסבוקממועד קיום ההגרלה  מיםי 5 -יאוחר מ
ימים מקבלת  30תוך  האגודה על מנת לאסוף את הפרסיםגשת למשרדי באחריות הזוכים ל .יד

 תבוטל זכייתו. –משתתף שלא הגיע לאסוף את זכייתו  .ודעת הזכייהה

 תקנון זה פונה לשני המינים.בזאת כי *מובהר 


